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Min bakgrund
Lab. ingenjör, varit 20 år på YKI (Ytkemiska Institutet)på Life
Science and Chemical Industries Section
Tidigare läkemedelsindustrin;
ACO/Kabi/Pharmacia (FoU, läkemedelstillverkning enl.
GMP/ISO-standard bl. a.)
På senare år läst vid bibliotekarieutbildningen Uppsala
universitet

Jobbat med YKIs bibliotek sedan 2006, varit ansvarig för
det sedan 2010
Jobbar nu 50/50 med CBI:s resp. YKI:s bibliotek

CBI-biblioteket
Tuula Ojalas verk under 30 år…
Överföring har gjorts med Tuula
Tuula finns kvar som min ”back-up” vid behov
Ring eller mejla mig om ni har frågor!
Kontaktuppgifter:
eva.lundgren@cbi.se
tel: 010-516 60 34
Se också:
www.cbi.se =>
”Bibliotek”

Service för intressentföreningen
”Boksamlingen”:
Omkring 10 000 titlar, registrerade i digital katalog, en andel
äldre material i kortkatalog (anlänt före 1987)

Böcker, avhandlingar, rapporter,
konferensmaterial/proceedings, standarder/normer etc.
Fria lån 30/90* dagar (ej Ref. böcker)
*) tidslängden beror på om någon annan också är intresserad av att låna boken

Ämnesfokus på:
Byggnadsteknik och byggnadsindustrin
Byggmaterial, cement, betong, även sten, tegel, murbruk
Konstruktion och arbetsteknik
Betongkonstruktioner
Husbyggnad
Väg- och vattenbyggnad
Men även andra Teknik-ämnen, t ex:
Materiallära, Instrumenttekniker, Geologi, Kemi mm

CBI:s nya biblioteksdatabas
Nyhet: Ny biblioteksdatabas ”CBI Probib” är på
gång.
Förberett av mig och Tuula.
Snart tillgänglig via webbsida för CBI och
intressentföreningen (log-in).
Du kan sitta vid din dator och söka fram vilka böcker
som finns i biblioteket.
Söka fram på titel, författare, fritext, år mm.
Söka fram nyss ankomna böcker, ”nyförvärv” (för de senaste
12 månaderna)

Se vad som är utlånat.
Och mer!

NY bibliotekskatalog, Probib - exempel

En sådan typ av katalog finns redan i drift på YKI:s
bibliotek, se som exempel:
www.yki.se
=> Publications/YKI Library => YKI Library database
=> Go to database
http://librarydb.sp.se/fmi/iwp/cgi?-db=YKI_bibliotekskatalog&loadframes

Service för intressentföreningen
Ge bokförslag
Medlemsföretagen kan ge förslag på vad som ska köpas in till
boksamlingen.
CBI-biblioteket:
Kan ge vägledning, tips i biblioteksrelaterade frågor
Kan förmedla kontakter
Kan ge söktips, tipsa om källor och användbara länkar
Publikationsdatabasen (service för alla):
Här kan du söka fram CBI:s egna publikationer (rapporter, avhandlingar,
artiklar etc)
Beställa CBI:s rapporter etc.
www.cbi.se

=>

”Bibliotek”

=>

”Sök publikationer”

Informationssökning referensdatabaser
Databaser på CBI –
Licensdatabaser (Scopus, Iconda, Science Direct, e-nav t ex)
Möjlighet att koppla upp till en mängd olika ämnesinriktade
databaser via STN
Intern support för CBI-forskarna för kunskapsuppbyggnad i
uppdrag, ta fram svar på frågeställningar.
Bibliotekarien ger support till CBI-forskarna.

CBI-biblioteket kan alltid ge medlemsföretagen vägledning och
tips om:
Sökstrategier och formulering av sökfrågor
Källor, webbsidor, gratis-databaser, licensdatabaser

Några tips på användbara webbsidor och gratisdatabaser
Google Scholar –
sökmotor från Google för att söka vetenskapliga publikationer. En
stor fördel här är: finns det en tillgänglig/gratis PDF ute på webben
länkar Google Scholar direkt till den i sökträffen. Nackdelen med
webbens sökmotorer är att de ger mycket ”brus” i träffresultatet.
http://scholar.google.se/advanced_scholar_search?hl=sv&as_sdt=0,5

Rikstermbanken –
är Sveriges nationella termbank och innehåller termer och begrepp
från flera olika ämnesområden.
http://www.rikstermbanken.se/rtb/mainMenu.html

Scirus Webbaserad sökmotor (från Elsevier) för att söka vetenskaplig
information.
http://www.scirus.com/

Några tips på användbara webbsidor och gratisdatabaser, forts.
Byggdok 1966-2006

http://bibweb.hh.se/byggdok/

Mycket bra databas (strukturerade sökningar) för byggdokumentation.
Skandinaviskt perspektiv, ett urval internationellt material. Artiklar, böcker,
rapporter, avhandlingar, regler etc.

Google Translate

http://translate.google.com/

Skriv in text och få den direkt översatt på ett otal språk. Tips: klistra in
webbadressen i översättningsrutan och tryck på ENTER och vips är hela
sidan översatt direkt. (OBS att det är automatöversättningar det handlar om!)

Libris

http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext

Sveriges nationella biblioteksdatabas/nationalbibliografi (även en del
skandinaviskt material). Här kan du söka på material samlat från Sveriges
högskole- och universitetsbibliotek.

Swepub

http://swepub.kb.se/

”Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar,
konferensbidrag och avhandlingar m.m.”

